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1. Nota introdutória 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é um organismo com natureza de autoridade 

administrativa independente, que tem por missão a regulação da actividade dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, nos termos previstos no 

Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio. 

No âmbito da orientação e gestão desta pessoa colectiva de direito público, dotada de 

autonomia administrativa e financeira e de património próprio, compete ao Conselho 

Directivo da ERS, conforme disposto no diploma legal acima referido, mais 

concretamente no artigo 16.º, n.º 1, alínea b), elaborar os planos anuais e plurianuais 

de actividades e assegurar a respectiva execução.  

No cumprimento desta obrigação legal o Conselho Directivo aprova o presente Plano 

de Actividades, elaborado segundo o esquema-tipo constante no Decreto-Lei n.º 

183/96, de 27 de Setembro, no qual se apresentam as actividades que deverão dar 

cumprimento às prioridades da ERS para o ano de 2013. 

 

1.1. Caracterização do ambiente interno e externo 

1.1.1. Ambiente interno 

O ano 2013 coincide com um novo ciclo na gestão da ERS, uma vez que no final de 

Setembro de 2012 termina o mandato dos vogais do Conselho Directivo. 

Sendo normal que a renovação do órgão de direcção seja acompanhada de algum 

ajustamento nas práticas e métodos de trabalho da instituição, não é expectável uma 

alteração significativa das suas orientações estratégicas, as quais se têm, ao longo 

dos anos, alicerçado no estrito cumprimento do regime jurídico da ERS e demais 

legislação que enquadra a sua actuação no sector da saúde. 

Ainda no plano interno, a ERS deverá continuar o lançamento das bases para a 

desejável ampliação da sua actuação a novas áreas e âmbitos que até à data se têm 

situado fora da esfera explícita da regulação, como sendo, a título exemplificativo, a 

acreditação e certificação de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 
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Por outro lado, a ERS enfrenta também limitações ao crescimento em termos de 

recursos físicos e humanos, pelo que o incremento da sua actividade terá que 

assentar em ganhos de eficiência, para isso contribuindo não só a melhoria dos 

diversos processos internos, mas também o crescimento do stock de capital humano 

(i.e., o capital de conhecimento e experiência dos seus colaboradores). 

 

1.1.2. Ambiente externo 

O ambiente externo do sector da saúde, delineado pelas políticas e por todas as 

medidas de gestão dos serviços públicos e privados de saúde, é susceptível de 

influenciar as orientações estratégicas e o conjunto de actividades a desenvolver pela 

ERS para o cumprimento dos objectivos de regulação definidos no seu quadro legal. 

Estas influências externas podem sistematizar-se através da análise PESTL, onde se 

reconhecem factores de pressão de ordem política, económica, social, tecnológica e 

legal. 

Em termos políticos, o desenvolvimento do sistema de saúde português nos próximos 

anos será indubitavelmente pautado pelas exigências dos compromissos assumidos 

pelo Estado Português com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o 

Fundo Monetário Internacional, no âmbito do apoio financeiro externo a Portugal, o 

que tem determinado que a generalidade das políticas de saúde mais recentes 

concretizem medidas de racionalização na utilização de recursos, de ganho de 

eficiência e de redução da despesa. 

Noutro plano, é expectável que a crise económica que o país atravessa continue a 

produzir efeitos na generalidade dos sectores de actividade em 2013, incluindo o da 

saúde, naturalmente afectando as relações económicas que se estabelecem entre os 

agentes. Esta eventual afectação das relações económicas torna premente a 

necessidade de garantir a legalidade e a transparência dessas relações, com 

particular incidência na defesa dos direitos e interesses dos utentes. 

Associada a esta crise económica e financeira reconhece-se uma importante 

componente social, sendo vários os factores de pressão sobre as famílias e os 

indivíduos, desde a redução real dos rendimentos auferidos à incerteza nos mercados 

de trabalho, factores estes que, como tem vindo a ser estudado, poderão alterar o 
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perfil das necessidades e do consumo de cuidados de saúde. Também o processo de 

envelhecimento da população é um factor de índole social com particular incidência no 

sector da saúde, dele decorrendo não só o crescimento da procura de cuidados de 

saúde, mas também alterações no perfil dessa procura, ao nível do tipo e duração dos 

cuidados. 

Outro importante factor de pressão sobre o sector da saúde é a inovação tecnológica. 

Com efeito, a inovação na área da saúde tem ocorrido a um ritmo considerável, 

observando-se a introdução constante de tecnologias, que frequentemente são mais 

onerosas, mas que nem sempre se traduzem em ganhos clínicos, e que muitas 

representam desafios de enquadramento legal, e de segurança da prestação de 

cuidados de saúde. 

Finalmente, as reformas em curso no sector da saúde têm determinado o surgimento 

de nova legislação, focando diversas componentes da actividade da prestação de 

cuidados de saúde, da organização em geral do sistema de saúde, e de 

definição/afectação dos direitos dos utentes. No plano interno, as mais importantes 

modificações legislativas têm acompanhado as já referidas medidas de racionalização 

na utilização de recursos. Do contexto de integração europeia, advêm também 

desafios, como a necessidade de transpor para o ordenamento jurídico português a 

directiva que visa facilitar o acesso a cuidados de saúde transfronteiriços, ou a nova 

directiva do reconhecimento automático das competências dos profissionais de saúde, 

que irá facilitar a circulação de profissionais de saúde no espaço europeu. 

 

1.2. Processo de elaboração do plano 

O presente plano de actividades foi elaborado pelo Conselho Directivo da ERS e 

contou com a participação de todos os dirigentes, bem como dos demais 

colaboradores da ERS. Cada um dos departamentos elaborou uma proposta de 

planeamento das actividades sob a sua responsabilidade, onde constavam as 

principais linhas de acção a adoptar e os objectivos a atingir, e o conjunto de 

actividades concretas a realizar em 2013. Estas propostas sectoriais resultaram de um 

processo de audição e discussão interna, em cada departamento, das sugestões 

formuladas pelos colaboradores sobre actividades a implementar, tendo sido 

posteriormente submetidas à consideração do Conselho Directivo da ERS. 
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As propostas de actividades de cada departamento foram discutidas em reunião do 

Conselho Directivo, tendo sido aprovado o conjunto de actividades a desenvolver 

durante o ano de 2013, que foi vertido neste documento, o “Plano de Actividades para 

2013”. 
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2. Missão e atribuições 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, a ERS tem por 

missão a regulação da actividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, e as suas atribuições compreendem a supervisão desses estabelecimentos no 

que respeita ao cumprimento dos requisitos de exercício da actividade e de 

funcionamento, à garantia dos direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde e 

dos demais direitos dos utentes, e à legalidade e transparência das relações 

económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. 

De forma mais concreta, são objectivos da actividade reguladora da ERS: a) velar pelo 

cumprimento dos requisitos do exercício pelos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde; b) assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados 

de saúde; c) garantir os interesses e direitos legítimos dos utentes; d) velar pela 

legalidade e transparência das relações económicas entre todos os agentes; e e) 

defender a concorrência nos segmentos abertos ao mercado e colaborar com a 

Autoridade da Concorrência. 

O seu universo de regulação inclui todos os estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde do território continental, do sector público, privado e social, 

independentemente da sua natureza jurídica, exceptuando-se as farmácias e toda a 

fileira do medicamento e produtos médicos. 

Desde a sua criação, e no âmbito das suas atribuições e competências, a ERS vem 

contribuindo para a defesa dos utentes de cuidados de saúde em Portugal, seguindo 

uma estratégia assente em três eixos fundamentais: 

i) Desenvolver uma actividade de supervisão independente centrada na defesa 

dos direitos e interesses dos utentes, e que oriente a conduta dos prestadores 

em favor desses direitos e interesses; 

ii) Prestar aos utentes informação que reforce a sua capacidade de efectuar 

escolhas sobre os cuidados de saúde que mais se adequam às suas 

necessidades; 

iii) Dar aos cidadãos instrumentos de defesa dos seus direitos. 

O planeamento das actividades para 2013, vertido no presente documento, respeita a 

delimitação das atribuições da ERS constante do seu regime jurídico definido pelo 
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Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, não só como forma de facilitar a sua leitura 

comparativa face ao quadro legal relevante, mas também com o intuito de este ser um 

documento essencial de suporte à gestão interna das actividades da ERS. 

Cumpre finalmente notar que eventuais alterações à missão e âmbito de actuação da 

ERS, que venham a ocorrer durante o ano de 2013, não são contempladas neste 

plano, uma vez que tal decisão, que é da competência do Governo, não foi ainda 

tomada. 
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3. Actividade previstas 

3.1. Controlo dos requisitos de funcionamento 

Conforme se estabelece no art. 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, um 

dos objectivos de regulação da ERS é velar pelo cumprimento dos requisitos do 

exercício da actividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

Para esse efeito, incumbe-lhe, concretamente, pronunciar-se e fazer 

recomendações sobre esses mesmos requisitos (al. a) do art. 34.º daquele 

diploma). Assim, nesse âmbito, durante o ano de 2013 a ERS irá prosseguir o 

desenvolvimento de estudos concretizando a estratégia definida e inserida numa 

perspectiva geral da instituição, no que se refere à verificação da observância dos 

níveis de qualidade e de segurança exigíveis. 

Neste sentido a ERS deverá proceder: 

 À avaliação das condições de organização e funcionamento de 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, particularmente em áreas 

onde exista evidência de problemas; 

 À avaliação dos níveis de qualidade e segurança de todas as unidades de 

cirurgia cardiotorácica que prestem serviços no âmbito do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS). 

Por outro lado, incumbe também à ERS, nos termos do n.º 1 do art. 46.º do Decreto-

Lei n.º 127/2010, de 27 de Maio, manter e actualizar a lista de estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, e nos termos da al. b) do art. 34.º do mesmo 

diploma, velar pelo cumprimento dos requisitos legais e regulamentares de 

funcionamento dos estabelecimentos, sancionando o seu incumprimento. Para 

cumprimento dessas incumbências, a ERS prevê em 2013 levar a cabo as seguintes 

actividades: 

 Registo de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, quer por 

iniciativa pública, quer por iniciativa dos particulares; 

 Fiscalizações a estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, incidindo 

especialmente naqueles com registo incompleto, nos não licenciados e na falta 

de habilitações de profissionais de saúde, dada a importância das mesmas 

para a qualidade dos serviços prestados; 
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 Instauração de processos de contra-ordenação, por não verificação dos 

requisitos de funcionamento e da actividade; 

 Instauração de procedimentos administrativos de suspensão da actividade de 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde; 

 Apoio às administrações regionais de saúde (ARS) no que respeita à 

concretização e verificação do cumprimento do regime de licenciamento das 

unidades privadas de cuidados de saúde; 

 Emissão de recomendações, pareceres, informações e instruções sobre os 

requisitos de funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde. 

 

3.2. Garantia de acesso aos cuidados de saúde 

Um dos grandes objectivos de regulação da ERS consiste em assegurar o 

cumprimento, por parte das entidades reguladas, dos critérios de acesso aos cuidados 

de saúde, nos termos da constituição e da lei (vide al. b) do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 

127/2009, de 27 de Maio) 

Para concretização desse objectivo, a ERS tem diversas incumbências específicas, 

nomeadamente a de assegurar o direito de acesso universal e equitativo aos 

serviços públicos de saúde ou publicamente financiados, definida no artigo 35.º, 

al. a) daquele Decreto-Lei. Para esse efeito, em 2013 a ERS deverá: 

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem casos graves de restrições ou desigualdades 

infundadas de acesso de doentes aos cuidados de saúde, ou de 

incumprimento de regras de acesso aos serviços públicos ou publicamente 

financiados, e aplicar as sanções devidas; 

 Fiscalizar a implementação e cumprimento de todas as instruções emitidas 

pela ERS que visam o acesso aos cuidados de saúde, bem como avaliar o 

seguimento das recomendações emitidas nesse mesmo âmbito; 

 Continuar a monitorizar: 
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i) o acesso aos cuidados de saúde no âmbito do Sistema Integrado de 

Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), 

ii) o cumprimento das conclusões e directrizes contidas na Recomendação 

às ARS sobre as Redes de Referenciação Hospitalar, emitida em 2010. 

iii) a implementação e cumprimento da “Carta dos Direitos de Acesso aos 

Cuidados de Saúde pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde” 

aprovada pela Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto, bem como do 

programa Consulta a Tempo e Horas (CTH), aprovado pela Portaria n.º 

615/2008, de 11 de Julho, e dos Tempos Máximos de Resposta 

Garantidos (TMRG), aprovado pelas Portaria n.º 1529/08, de 26 de 

Dezembro; 

iv) o cumprimento das conclusões e directrizes contidas na Recomendação 

aos prestadores de cuidados de saúde, ARS e Administração Central 

do Sistema de Saúde relativa ao sistema da Consulta a Tempo e Horas, 

emitida pela ERS em 2012. 

 Acompanhar e intervir ao longo de todo o processo relativo à transposição da 

Directiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 

2011, relativa ao Exercício dos Direitos dos Doentes em Matéria de Cuidados 

de Saúde Transfronteiriços, bem como aferir do seu impacto sobre o Sistema 

de Saúde Português;  

 Avaliar a garantia ao doente oncológico do direito à segunda opinião; 

 Elaborar o Guia do Utente dos serviços de saúde, evidenciando o trabalho 

desenvolvido pela ERS no âmbito da elaboração da “Carta dos Direitos dos 

Utentes” dos serviços de saúde. 

Uma outra atribuição da ERS no âmbito da garantia do acesso aos cuidados de saúde 

consiste na prevenção e punição das práticas de rejeição discriminatória ou 

infundada de pacientes nos estabelecimentos públicos de saúde ou 

publicamente financiados (al. b) do art. 35.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de 

Maio). Para cumprimento dessa incumbência, em 2013 a ERS irá realizar as seguintes 

actividades:  



 

PLANO DE ACTIVIDADES 2013   10 

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem casos de discriminação ou rejeição infundada de 

doentes nos serviços públicos ou publicamente financiados, e aplicar as 

sanções devidas; 

 Realizar acções de fiscalização dos prestadores de cuidados de saúde para 

identificar eventuais práticas de discriminação ou rejeição infundada de 

doentes, bem como fiscalizar a implementação e cumprimento das instruções 

emitidas pela ERS sobre este problema. 

Igualmente no âmbito da garantia do acesso aos cuidados de saúde consiste, compete 

à ERS prevenir e punir as práticas de indução artificial da procura de cuidados 

de saúde (artigo 35.º, al. c) dos seus estatutos). Para esse efeito, a ERS deverá, 

durante 2013: 

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem casos de indução artificial da procura, bem como 

aplicar as sanções previstas na lei. 

Finalmente, uma última incumbência da ERS ao nível da garantia do acesso aos 

cuidados de saúde consiste em zelar pelo respeito da liberdade de escolha nos 

estabelecimentos de saúde privados (conforme artigo 35.º, al. d)). Nesse âmbito, 

prevê-se em 2013 realizar as seguintes actividades: 

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem casos de restrições infundadas da liberdade de 

escolha dos prestadores pelos doentes. 

 

3.3. Defesa dos direitos dos utentes 

Um terceiro objectivo de regulação que compete à ERS prosseguir, e que se encontra 

definido na al. c) do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, consiste em 

garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes. 

Para esse efeito, incumbe à ERS, nos termos do art. 36.º, al. a), do mesmo diploma, 

monitorizar as queixas e reclamações dos utentes bem como o seguimento dado 
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pelos operadores às mesmas. Assim, no âmbito do sistema de gestão de 

reclamações da ERS, prevê-se em 2013 dar continuidade: 

 À garantia do processamento de reclamações, exposições/denúncias, dentro 

dos prazos estabelecidos, em consonância com a metodologia definida para 

cada tipo de procedimento, visando sempre o encurtamento do prazo médio de 

tratamento destes processos, sem descurar a garantia da análise rigorosa da 

factualidade contida nesses processos bem como das suas implicações, no 

âmbito das atribuições da ERS; 

 À promoção das iniciativas visando o cumprimento do disposto no n.º 2 do 

artigo 48.º do Decreto-Lei 127/2009, de 27 de Maio; 

 À elaboração de relatórios semestrais reveladores do tratamento estatístico e 

substantivo das reclamações recebidas; 

 Ao envio, aos prestadores que registam um maior número de reclamações, de 

um relatório anual com o movimento comparativo destas últimas, com vista à 

promoção das melhores práticas na prestação dos cuidados de saúde; 

 À cooperação com a Direcção-Geral do Consumidor no desenvolvimento e 

manutenção da Rede Telemática; 

 Ao atendimento directo ao público, facilitando o acesso aos processos e 

informações, dentro dos limites legalmente permitidos; 

 Ao aperfeiçoamento das soluções tecnológicas adaptadas ao melhor 

processamento dos processos, no respectivo departamento; 

 À articulação com a Direcção-Geral de Saúde no que respeita ao sistema de 

tratamento de reclamações do sector público desenvolvido por este organismo 

– Sistema SIM-Cidadão; 

 Ao alargamento do número de protocolos celebrados com regulados, cujo 

objecto fundamental é, através de uma mais profunda colaboração, celerizar o 

tratamento das reclamações; 

 À emissão de pareceres e recomendações com base no diagnóstico apurado 

através do tratamento estatístico das reclamações recebidas. 

Uma outra importante atribuição da ERS ao nível da defesa dos direitos dos utentes, é 

aquela que assenta na promoção de um sistema de classificação dos 
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estabelecimentos de saúde quanto a sua qualidade global, conforme se define na 

al. b) do art. 36.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio. 

A actividade principal prosseguida pela ERS nesta área é a criação do Sistema 

Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS). O SINAS é um sistema assente num 

modelo de avaliação da qualidade global dos serviços de saúde, que se pretende que 

seja aplicado a diferentes tipologias de prestadores, e que contempla diversas 

dimensões de avaliação. O resultado do SINAS é a produção de ratings dos 

prestadores de cuidados, para cada dimensão de avaliação, com o fim de promover o 

acesso, por parte dos utentes, a informação útil e inteligível sobre a qualidade dos 

serviços de saúde, e promover a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde 

prestados. 

Neste momento encontram-se em avaliação, no âmbito do SINAS, os prestadores de 

natureza hospitalar (no módulo SINAS@Hospitais) e os prestadores de serviços de 

medicina dentária e estomatologia (no módulo SINAS@Saúde.Oral). Durante 2013, 

pretende-se: 

 Dar continuidade à avaliação de todos os módulos e dimensões de qualidade 

já implementados, concretizando a programada periodicidade semestral das 

avaliações, e fortalecendo o grau de envolvimento dos prestadores avaliados, 

por forma a fomentar a cultura de avaliação subjacente ao SINAS; 

 Adicionar novas áreas médicas à avaliação da dimensão de Excelência Clínica 

do módulo SINAS@Hospitais; 

 Consolidar os métodos de avaliação e de implementação prática de todas as 

componentes do SINAS, revendo e melhorando todos os aspectos em que se 

encontrem ineficiências, numa lógica dinâmica de evolução do sistema; 

 Proceder à internalização de todos os conhecimentos, instrumentos e 

processos actualmente suportados pelo parceiro tecnológico da ERS no 

projecto SINAS, garantindo sem perturbações a continuidade do SINAS após o 

término do contrato de serviços com aquele parceiro. 

Finalmente, conforme se define na al. c) do art. 36.º dos seus estatutos, incumbe à 

ERS, a título de defesa dos direitos dos utentes, verificar o não cumprimento da 

«Carta dos direitos dos utentes» dos serviços de saúde. Nesta matéria, em 2013 

deverá ser difundida pelos regulados e utentes dos serviços de saúde a Carta dos 
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Direitos dos Utentes dos Serviços de Saúde preparada pela ERS em 2011, bem com o 

respectivo relatório, aquilatando do grau de cumprimento da mesma por cada um 

daqueles. 

 

3.4. Regulação económica  

A alínea d) do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, atribui à ERS 

objectivos de regulação económica, designadamente o de velar pela legalidade e 

transparência das relações económicas entre todos os agentes do sistema. 

Para efeitos daquele objectivo, incumbe à ERS, em primeiro lugar, elaborar estudos 

e emitir recomendações sobre as relações económicas nos vários segmentos da 

economia da saúde, incluindo no que respeita ao acesso à actividade e às relações 

entre o SNS e os operadores privados, tendo em vista o fomento da transparência, da 

eficiência e da equidade do sector, bem como a defesa do interesse público e dos 

interesses dos utentes (vide artigo 37.º, al. a) dos estatutos da ERS). Nesse âmbito, a 

ERS planeia em 2013 levar a cabo as seguintes actividades: 

 Elaborar e manter actualizada informação dirigida aos utentes dos serviços de 

saúde sobre os eventuais efeitos da adesão/subscrição dos “cartões de saúde” 

na procura de cuidados de saúde, designadamente no que concerne ao 

surgimento de fenómenos de indução artificial da procura motivada pelos 

prestadores e de excesso de consumo motivado pelos utentes (risco moral); 

 Efectuar um estudo de avaliação do desenho e implementação do projecto 

cheque-dentista no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, 

incidindo especialmente sobre a componente de contratualização dos serviços 

entre o SNS e os operadores privados. 

Nos termos do artigo 37.º, al. b), incumbe igualmente à ERS, ao nível da regulação 

económica, pronunciar-se e emitir recomendações sobre os acordos subjacentes 

ao regime das convenções, bem como sobre os contratos de concessão e de 

gestão e outros que envolvam actividades de concepção, construção, financiamento, 

conservação ou exploração de estabelecimentos ou serviços de saúde. Para dar 

cumprimento a esta atribuição, a ERS deverá, em 2013: 
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 Continuar a acompanhar o regime de celebração de convenções pelo SNS, 

evidenciando eventuais desenvolvimentos desde os estudos realizados pela 

ERS sobre esta temática em 2006, em 2008 e mais recentemente em 2012; 

 Proceder ao acompanhamento dos hospitais do SNS geridos em parceria 

público-privada (PPP). 

 Proceder à mediação de conflitos que surjam entre as contrapartes contratuais 

em PPP, convenções ou outros contratos de concessão e de gestão, 

porquanto incumbe a ERS, por força do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 

127/2009, de 27 de Maio, intervir na mediação ou conciliação de conflitos entre 

estabelecimentos do SNS ou entre os mesmos e operadores do sector privado 

e social, a pedido ou com o consentimento das partes. 

O artigo 37.º, al. c), do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, estabelece que 

incumbe à ERS elaborar estudos e emitir recomendações sobre a organização e 

o desempenho dos serviços de saúde do SNS. Nesse sentido, em 2013 a ERS 

prevê a realização das seguintes actividades: 

 Analisar eventuais questões de organização e desempenho dos serviços do 

SNS que venham a ser identificadas como relevantes no decurso da actividade 

regulatória da ERS; 

 Definir e concretizar os parâmetros a considerar no modelo de avaliação de 

desempenho dos estabelecimentos hospitalares do SNS; 

 Criar as bases para iniciar a actividade regular de avaliação das tecnologias da 

saúde, devendo esta avaliação cobrir os aspectos de natureza clínica das 

tecnologias, ao nível dos riscos e benefícios qualitativos para a saúde dos 

pacientes e da garantia da sua segurança, mas também a dimensão 

económica das tecnologias, designadamente no que concerne à sua mais-valia 

em termos de valor terapêutico e valor económico e aos seus custos. 

Também no âmbito da regulação económica, compete à ERS pronunciar-se e emitir 

recomendações sobre os requisitos e as regras relativos aos seguros de saúde 

e cooperar com a respectiva entidade reguladora na sua supervisão (conforme 

artigo 37.º, al. d)). Nesse âmbito, em 2013 a ERS irá: 
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 Proceder à identificação, junto dos estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, de questões potencialmente lesivas dos direitos e interesses dos 

utentes decorrentes de regras de seguros de saúde; 

 Reflectir e iniciar um estudo sobre seguros de saúde com principal incidência 

na questão da informação que é transmitida aos utentes e sua correlação com 

a actividade de prestação de cuidados de saúde; 

 Articular com o Instituto de Seguros de Portugal, sempre que tal se revele 

necessário para a resolução de questões emergentes da actividade 

seguradora, no âmbito dos seguros de saúde. 

Finalmente, como incumbência para efeitos do objectivo de regulação económica, a 

ERS deverá, à luz da al. e) do artigo 37.º dos seus estatutos, pronunciar-se sobre o 

montante das taxas e preços de cuidados de saúde administrativamente fixados, 

ou estabelecidos por convenção entre o SNS e entidades externas, e velar pelo 

seu cumprimento. Dando cumprimento a esse desiderato, a ERS em 2013 irá: 

 Emitir parecer sobre alterações de taxas e preços de cuidados de saúde 

prestados pelo SNS ou por entidades convencionadas com o SNS de âmbito e 

amplitude relevante, i.e, que sejam transversais a todo o universo de cuidados 

de uma ou mais áreas de serviços, e sempre que a sua emissão seja 

considerada relevante; 

 Pronunciar-se, sempre que necessário, sobre a definição da metodologia de 

fixação e actualização de preços de referência para aplicação nas convenções 

do SNS. 

 

3.5. Promoção da concorrência 

Nos termos da alínea f) do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, um 

dos objectivos de regulação da ERS consiste em defender a concorrência nos 

segmentos abertos ao mercado e colaborar com a Autoridade da Concorrência na 

prossecução das suas atribuições relativas a este sector. 

Para esse efeito, incumbe à ERS, nos termos do art. 38.º, al. a), identificar os 

mercados relevantes que apresentam características específicas sectoriais, 
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designadamente definir os mercados geográficos, em conformidade com os princípios 

do direito da concorrência. Nesse âmbito em 2013 a ERS deverá: 

 Continuar o processo de levantamento e definição dos mercados relevantes no 

sector de prestação de cuidados de saúde, com vista à análise da possibilidade 

de concorrência em cada mercado. 

Por outro lado, compete à ERS, à luz do disposto no artigo 38.º, al. b), do mesmo 

diploma, velar pelo respeito da concorrência nas actividades abertas ao mercado 

sujeitas à sua jurisdição. Nesse sentido, em 2013 serão realizadas as seguintes 

actividades: 

 Identificar eventuais práticas, públicas ou privadas, lesivas da sã concorrência 

e promover, sempre que necessário, a sua cessação; 

 Emitir pareceres em benefício e esclarecimento das entidades sujeitas à 

regulação da ERS; 

 Monitorizar a evolução da situação concorrencial nos mercados de serviços de 

exames de diagnóstico por imagem e das valências de Ginecologia/Obstetrícia 

e de Medicina Física e de Reabilitação. 

Finalmente, no âmbito da defesa da concorrência, incumbe à ERS, nos termos do 

artigo 38.º, al. c), colaborar com a Autoridade da Concorrência no desempenho 

das suas atribuições, de harmonia com o disposto no artigo 15.º da Lei n.º 18/2003, 

de 11 de Junho. Assim, a ERS deverá, durante 2013: 

 Colaborar nos processos conduzidos pela Autoridade da Concorrência que 

respeitem a entidades sujeitas à regulação da ERS, designadamente no âmbito 

dos pedidos de parecer deste organismo em processos de concentração de 

empresas e de práticas restritivas da concorrência. 

No âmbito dos poderes de regulamentação, incumbe à ERS, nos termos do artigo 

39.º, al. a), emitir os regulamentos previstos nos artigos 35.º, al. a), b) e c), e 

outros julgados necessários para cumprimento das suas atribuições, pelo que 

deverá, em 2013:    
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 Emitir regulamentos sobre discriminação, indução artificial da procura e sobre 

obrigações de informação aos utentes em momento prévio à decisão de 

contratação de prestação de cuidados de saúde. 

 

3.6. Outras actividades 

3.6.1. Sistema de informação 

A ERS vem implementando sistemas de informação com vista à prestação de 

informação aos utentes dos cuidados de saúde, aos prestadores, às outras instituições 

da área da saúde e ao público em geral, tendo no seu sítio na Internet o instrumento 

chave dessa comunicação, dando aliás cumprimento, dessa forma, ao disposto no art. 

60.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio. 

Durante 2013, a ERS irá continuar a desenvolver os seus sistemas de informação nos 

seguintes domínios: 

 Melhoria do sistema que permite a consulta de processos on-line (processos 

de reclamação); 

 Upgrade progressivo do seu website, para que este seja passível de oferecer 

um conjunto cada vez mais alargado de serviços e funcionalidades aos seus 

diferentes públicos (utentes, prestadores, instituições e comunicação social),  

 Actualização e aprofundamento da área dedicada ao projecto SINAS, criada 

em Agosto de 2012. 

No sentido ainda de dar cabal cumprimento às diversas actividades da ERS, estão 

previstos vários melhoramentos no sistema da informação interno da ERS, a decorrer 

ao longo de 2013, nomeadamente a remodelação da Intranet, bem como de outras 

aplicações de gestão interna de registos e processos. 
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3.6.2. Atendimento ao público 

O atendimento ao público vem-se revelando cada vez mais uma actividade de grande 

importância na ERS. Com a entrada em vigor do novo regime de licenciamento das 

unidades privadas de cuidados de saúde, ocorreu um incremento nesta actividade, 

quer no que respeita ao atendimento telefónico, quer ao atendimento presencial. Na 

verdade, a desmaterialização de procedimentos de registo e de licenciamento, bem 

como a vigência das assinaturas digitais provocou um aumento expressivo do serviço 

de atendimento personalizado prestado pela ERS. 

Para 2013 dever-se-á registar um aumento da requisição deste atendimento, dada a 

previsível entrada em vigor de regimes de definição das condições de licenciamento 

de novas tipologias de unidades privadas de cuidados de saúde. Assim, em 2013, o 

atendimento personalizado, em qualquer das suas vertentes, dedicar-se-á à solução 

de questões colocadas pelos regulados no âmbito de: 

 Processo de registo; 

 Fiscalizações; 

 Processos de contra-ordenação; 

 Pagamentos de taxas; 

 Processos de licenciamento. 

Com vista à prossecução das atribuições da ERS, e no respeito dos princípios da 

qualidade, protecção da confiança e princípio da responsabilidade e gestão 

participada, continuarão ainda a ser adoptadas medidas que fomentem a 

operacionalidade da Unidade de Atendimento ao Público no âmbito dos diversos 

processos administrativos tramitados na ERS, mediante a disponibilização de meios 

físicos e humanos imprescindíveis para o efeito. 

 

3.6.3. Instrumentos e metodologias de trabalho 

A ERS deverá, continuamente, procurar desenvolver instrumentos e metodologias de 

trabalho que potenciem a sua capacidade de intervenção no sector da saúde, e que 
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promovam a participação da comunidade em geral na discussão de temas sensíveis 

desse sector. Concretamente, propõe-se para 2013: 

 Identificar e elaborar os regulamentos (internos ou externos) necessários ao 

cumprimento integral das competências da ERS; 

 Proceder à realização das reuniões ordinárias do conselho consultivo da ERS, 

e ainda às reuniões extraordinárias que forem convocadas, dando 

cumprimento ao disposto no art. 22.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de 

Maio, quando tiver sido aprovada a regulamentação específica relativa a este 

órgão de consulta; 

 Em comunhão de esforços com outras entidades competentes, em matéria de 

saúde, fomentar fóruns e jornadas de discussão e reflexão sobre o sistema de 

saúde e a regulação, abertas à participação da comunidade em geral; 

 Continuar a desenvolver uma base de dados exaustiva sobre as mais diversas 

dimensões do sector da saúde disponibilizadas por todas as fontes nacionais e 

internacionais, que permita retratar a realidade de uma perspectiva diacrónica 

e sincrónica, bem como manter actualizado o compêndio da legislação, 

nacional e internacional, referente aos direitos dos utentes de serviços de 

saúde; 

 Continuar a reforçar a formação dos seus quadros técnicos, com o objectivo de 

os dotar de um elevado nível de formação especializada, actual e pertinente 

para a actividade desta reguladora, e com vista à rápida integração de novos 

colaboradores que vierem a integrar a ERS. 
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4. Mobilização de recursos 

4.1. Recursos humanos 

Por forma a dispor dos meios humanos indispensáveis à prossecução da sua 

missão, durante o ano de 2013 a ERS apostará em recursos humanos qualificados, 

privilegiando o espírito de missão e de equipa, elegendo a inovação, o mérito e a 

competência como base da prestação de trabalho de qualidade, mantendo o 

investimento no desenvolvimento e na gestão da competência técnica, e incentivando 

a permanente valorização profissional dos seus colaboradores, através de acções de 

formação. 

Para desenvolvimento das actividades a que se faz referência no presente plano, a 

ERS contará com os actuais efectivos, bem como com dois novos colaboradores a 

recrutar, indispensáveis ao cumprimento das suas atribuições. 

No âmbito da gestão e valorização dos seus recursos humanos, serão preocupações 

da ERS, em 2013: 

 A permanente actualização da informação cadastral dos trabalhadores; 

 A actualização constante dos sistemas de informação relativos à gestão dos 

recursos humanos e ao controle de assiduidade, e a garantia dos 

procedimentos administrativos inerentes à assiduidade e pontualidade, bem 

como a produção de relatórios periódicos ao longo do ano; 

 A disponibilização, na intranet, de instruções e procedimentos que permitam 

simplificar de forma eficaz as relações dos colaboradores com os serviços, 

para uma maior eficiência na gestão dos recursos humanos; 

 O desenvolvimento das medidas necessárias à implementação dos serviços de 

segurança, higiene e saúde no trabalho; 

 A elaboração de um manual de procedimentos das diversas áreas da gestão 

de recursos humanos; 

 O estudo da possibilidade de aquisição de um sistema informático de gestão 

de recursos humanos adequado à realidade da ERS. 
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4.2. Gestão de meios/património 

A nível de gestão de meios/património, desenvolver-se-ão as seguintes actividades: 

 Assegurar a manutenção, conservação e funcionamento das instalações; 

 Continuar com a negociação rigorosa dos contratos, no sentido de reduzir os 

custos de fornecimentos de bens e serviços; 

 Rentabilizar e combater o desperdício dos bens de uso corrente; 

 Reduzir os consumos de água e energia eléctrica; 

 Garantir a inventariação de todos os bens móveis; 

 Efectuar a monitorização da execução dos contratos de bens e serviços; 

 Rever o sistema de arquivo físico e electrónico. 

 

4.3. Gestão financeira 

Na área da gestão financeira, a ERS prevê desenvolver, em 2013, as seguintes 

actividades: 

 Potenciar a utilização do programa informático GERFIP, fornecido pela 

Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública 

(GERAP), para melhoria dos procedimentos contabilísticos e financeiros, 

permitindo um aumento de eficiência nesta área; 

 Proceder ao controlo da execução orçamental, apresentando regularmente 

informação sobre a gestão financeira da ERS; 

 Continuar a aplicar o cumprimento do princípio da unidade de tesouraria, 

assegurando que os regulados pagam as taxas (de inscrição e de manutenção) 

e as coimas directamente na conta do IGCP; 
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 Garantir o cumprimento atempado da prestação de contas a entidades 

externas; 

 Promover a aprovação e implementação do manual de controlo interno. 

 

4.4. Gestão dos Sistemas de Informação 

Na área dos sistemas de informação desenvolver-se-ão as seguintes actividades: 

 Assegurar as actividades relacionadas com a gestão de sistemas, 

comunicações e apoio aos utilizadores, nomeadamente as relacionadas com a 

gestão do serviço de tecnologias de informação, o serviço de suporte a 

utilizadores, a administração de aplicações e gestão de infra-estruturas; 

 Manter os sistemas, bem como as suas interligações operacionais, funcional e 

tecnologicamente actualizados, para que respondam continuamente e de forma 

correcta às necessidades; 

 Manter o desenvolvimento de novas funcionalidades nos sistemas já em 

utilização, decorrentes das necessidades verificadas pelos utilizadores ou para 

cumprimento de obrigações legais; 

 Continuar com a migração dos componentes informáticos para open source, 

por opção estratégica da ERS iniciada em 2012, com vista à eliminação de 

custos com licenças e manutenções informáticas. 
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5. Orçamento para 2013 

O orçamento visa garantir os recursos financeiros necessários à realização das 

actividades da ERS, previstas no Plano de Actividades, de acordo com a missão e as 

atribuições previstas no Decreto-Lei nº 127/2009, de 27 de Maio. 

O orçamento da ERS tem em consideração o Plano de Actividades que se pretende 

por em prática no ano económico de 2013, a execução do orçamento em vigor nesta 

data, e as regras constantes da Circular Série A n.º 1371, de 6 de Julho de 2012, da 

Direcção-Geral do Orçamento, aplicáveis à ERS. 

Este orçamento contempla uma receita global de 3.653.484 €, destinando-se esta a 

financiar as despesas da ERS, quer de imobilizado, quer de custos de funcionamento. 

A receita prevista é proveniente das taxas de registo dos prestadores de cuidados de 

saúde (taxa de inscrição e taxa de manutenção), da cobrança de coimas (nesta rubrica 

inscreve-se 40% do montante total das coimas e outras sanções pecuniárias 

aplicadas, revertendo o restante para o Estado), de juros de mora, de juros de 

aplicações financeiras e de dotações do Orçamento do Estado (vide tabela 1). 

Tabela 1 – Receita orçamentada 

Rubrica económica Descrição Euros 

04.01.99 TAXAS DIVERSAS 3.583.697 

04.02.01 JUROS DE MORA 3.000 

04.02.99 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 20.000 

05.02.01 BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 0 

07.02.99 VENDAS 300 

06.03.01 ESTADO 46.487 

Total da receita 3.653.484 

A despesa orçamentada para 2013, face ao ano anterior, mantém-se inalterada, tendo 

a mesma sofrido já uma redução de 17% no orçamento de 2012.  

A distribuição da despesa por grandes agrupamentos encontra-se sintetizada no 

seguinte tabela. 
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Tabela 2 – Despesa orçamentada 

Agrupamento Descrição Milhares € 

01 DESPESAS COM PESSOAL 1.630,26 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (dos quais): 1.591,50 

                     ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA 393,50 

                     OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 300,00 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTO 338,50 

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93,34 

Total da despesa 3.653,48 

A componente de maior peso no total do orçamento é destinada a financiar despesas 

com pessoal (1.630.258 €), com um peso de 45% no total da despesa orçamentada. 

Note-se que, como foi referido anteriormente, a ERS prevê contratar dois novos 

colaboradores durante o próximo ano. 

As despesas com aquisição de bens e serviços representam 44% do valor 

orçamentado para despesas de funcionamento, entre as quais se destacam os 

encargos com instalações (arrendamento, água, electricidade, limpeza e segurança), 

aquisição de livros e documentação técnica, estudos, pareceres, projectos e 

consultadoria, bem como outros trabalhos especializados necessários ao correcto 

funcionamento da instituição e teve por base os seguintes principais pressupostos: 

 O seu quadro de pessoal; 

 O crescimento da rede de sistemas de informação – hardware e software; 

 A prestação de serviços em regime de outsourcing ligados ao reforço da infra-

estrutura de hardware e software; 

 O investimento na formação dos seus quadros técnicos; 

 O recurso a entidades externas para a realização de estudos e pareceres que 

requerem especialização, nos termos e para cumprimento do Plano de 

Actividades; 

 A prestação de serviços de técnicos especializados na área da medicina. 

Com o valor previsto na rubrica “Estudos, pareceres, projectos e consultoria”, que 

ascende a 393.500 €, a ERS pretende fazer face às necessidades inerentes à 

realização dos diversos estudos referidos nas secções anteriores do presente plano de 

actividades 

A rubrica “Outros trabalhos especializados”, no montante de 300.000 €, destina-se à 

contratação das seguintes prestações de serviços: 
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 Contratos de manutenção, conservação e desenvolvimento dos Sistemas de 

Informação; 

 Trabalhos de tipografia, organização de eventos institucionais e 

desenvolvimentos no website da ERS. 

 

Porto, 29 de Agosto de 2012 
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